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CIT  
 

Zasady odliczania kosztów pracowniczych w ramach ulgi B+R 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 19-05-2017 

Redakcja przytacza wydane w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Finansów wyjaśnienie w 

sprawie zasad odliczania kosztów pracowniczych w ramach ulgi B+R. Ulga polega na 

możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania przez przedsiębiorców prowadzących 

działalność badawczo-rozwojową kosztów poniesionych na prowadzenie tej działalności – w 

tym tzw. kosztów pracowniczych. Autorzy wyjaśniają, że stosując ulgę B+R podmioty te 

mogą zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania nawet o 50% kosztów pracowniczych, jakie 

wcześniej poniosły. Do kosztów pracowniczych zaliczają się między innymi należności ze 

stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Nie będą nimi jednak wynagrodzenia wypłacone 

pracownikom B+R na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Redakcja wyjaśnia 

również, jak dokładnie należy obliczyć przysługujący limit odliczenia kosztów pracowniczych, 

a także, że podatnikowi przysługuje bezpośredni zwrot kosztów poniesionych na prace B+R 

jeśli podatnik nie może odliczyć ulgi w całości, ponieważ poniósł stratę lub wykazał zbyt niski 

dochód.   

Pokaż artykuł 

Co grozi za brak dokumentacji cen transferowych 

Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Palusiński, Marek Wołyński 15-05-2017 

Marcin Palusiński i Marek Wołyński tłumaczą, jak uniknąć sankcji karnej skarbowej dokonując 

transakcji z podmiotami powiązanymi. Przypominają, że organy od początku ubiegłego roku 

zwracają szczególną uwagę na wycenę transakcji realizowanych przez podmioty powiązane i 

sporządzanie dokumentacji cen transferowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy powiązani 

przedsiębiorcy w transakcjach pomiędzy sobą stosują ceny rynkowe, ponieważ zgodnie z 

obowiązującymi regulacjami dokonując takich transakcji bez względu na wysokość cen, 

powinni oni sporządzić dokumentację cen transferowych. Co więcej, jeśli podatnik sporządzi 

dokumentację, która jest nieprawdziwa lub niekompletna, może narazić się na oskarżenie o 

popełnienie oszustwa podatkowego, ponieważ składa deklarację lub oświadczenia, w którym 

podaje nieprawdę lub zataja prawdę i przez to naraża podatek na uszczuplenie. Z tytułu 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego odpowiadać będzie podatnik lub 

osoby, które zajmują się w jego firmie sprawami gospodarczymi, np. główni księgowi. Na 

szczególnych zasadach odpowiadać może również sam podmiot zbiorowy. Natomiast karami 

przewidzianymi przez KKS za popełnienie przestępstw skarbowych są: kara grzywny, 

ograniczenia wolności lub nawet kara pozbawienia wolności. Najsurowsze sankcje 

przewidziane są za oszustwa podatkowe, a mniej surowe za utrudnianie kontroli lub 

niezłożenie informacji podatkowej. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Będzie split payment w rozliczeniach VAT 

Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 17-05-2017 

Redakcja INFOR IFK informuje o opublikowanym w zeszłym tygodniu przez Ministerstwo 

Finansów projekcie nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje wprowadzenie tzw. split 

payment. Wprowadzenie tego systemu Ministerstwo zapowiadało już od kilku miesięcy, o 

http://inforfk.pl/aktualnosci/352943,Zasady-odliczania-kosztow-pracowniczych-w-ramach-ulgi-BR.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305159988-Co-grozi-za-brak-dokumentacji-cen-transferowych.html
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czym pisaliśmy w poprzednich wydaniach DMS TAX Press. Jest to jeden z pomysłów resortu 

na walkę z wyłudzeniami VAT i polega na podzieleniu płatności za towar lub usługę w ten 

sposób, że kwota netto płatności trafia na rachunek dostawcy, a kwota podatku VAT jest 

przesyłana prosto na specjalne konto dostawcy przeznaczone do rozliczeń z fiskusem. 

Zgodnie z projektem nowelizacji, split payment ma się odnosić na razie głównie do towarów 

wymienionych w Załączniku 13, co do których obowiązuje solidarna odpowiedzialność 

dostawcy i nabywcy za zobowiązanie podatkowe. Projekt przewiduje również 90-dniowy 

termin zwrotu podatku, który pogorszy płynność finansową zwłaszcza tych przedsiębiorców, 

którzy handlują z kontrahentami z innych państw Unii. W projekcie nie zrezygnowano 

natomiast z tzw. odwrotnego obciążenia, które teoretycznie miało być zastąpione przez split 

payment. Ponadto, split payment będzie na razie dobrowolny.  

Pokaż artykuł 

Konsekwencje wystawiania pustych faktur 
Źródło: INFOR IFK, Redakcja INFOR IFK 19-05-2017 

Ministerstwo Finansów wydało ostrzeżenie dotyczące procederu nieuprawnionego 

wykorzystania paragonów niewydanych klientowi lub nieodebranych przez faktycznych 

nabywców. Okazuje się, że niektórzy pracownicy stacji paliw na podstawie takich paragonów 

wystawiają zaprzyjaźnionym firmom faktury na zakupy udokumentowane tymi paragonami, 

aby firmy te mogły odliczyć na podstawie faktur VAT naliczony i koszty w podatku 

dochodowym. Resort ostrzega, że udział w takim procederze może się wiązać z dotkliwymi 

konsekwencjami zarówno dla właścicieli stacji paliw jak i dla odbiorcy faktury. Po pierwsze, 

zarówno pracownicy wystawiający pustą fakturę, jak i ich zwierzchnicy narażają się na 

odpowiedzialność karnoskarbową z tego tytułu. Po drugie, stacja paliw musi odprowadzić 

kwotę podatku VAT wykazanego na fakturze do urzędu skarbowego. A ponieważ 

udokumentowała również sprzedaż paliwa wystawiając paragon i z tytułu faktycznie 

dokonanej sprzedaży też musi odprowadzić VAT do urzędu, odprowadzi podatek dwa razy. 

Odbiorca pustej faktury, który odliczy z niej VAT, mimo że nie ma do tego prawa, ryzykuje 

natomiast sankcją w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego a także sankcjami za 

zaliczenie do kosztów wydatków udokumentowanych pustą fakturą. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Fiskus nie może odmówić zwrotu nadpłaty nienależnie potrąconych zaliczek 

na PIT pracownika 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 19-05-2017 

Autorka porusza temat wyroku NSA dotyczącego możliwości wystąpienia przez płatnika PIT o 

nadpłatę nienależnie potrąconych przez niego zaliczek na PIT pracowników (sygn. akt II FSK 

525/15). Sprawa dotyczyła firmy wysyłającej pracowników na budowę do Niemiec. Firma 

potrącała i odprowadzała zaliczkę na PIT, nieco dłużej niż była do tego obowiązana (po 183 

dniu w roku firma powinna była zaprzestać pobierania zaliczki na polski PIT, ponieważ od 

tego dnia pracownik podlegał niemieckiemu prawu podatkowemu). Płatnik wystąpił o zwrot 

nadpłaconego podatku, jednak skarbówka nie chciała mu go przyznać argumentując, że 

prawo do tego ma jedynie osoba fizyczna, z której wynagrodzenia pobrano zaliczkę na 

podatek dochodowy. WSA przyznał rację organowi stwierdzając, że w stanie faktycznym 

doszło do uszczuplenia majątku podatnika, a nie płatnika i tylko podatnik może wystąpić o 

zwrot. NSA przyznał jednak rację firmie. Ponieważ zaliczki w Polsce zostały potrącone w 

nienależnej wysokości, a sytuacja była wyjątkowa, nadpłata podatku powstała po stronie 

http://inforfk.pl/aktualnosci/352796,Bedzie-split-payment-w-rozliczeniach-VAT.html
http://inforfk.pl/aktualnosci/352940,Konsekwencje-wystawiania-pustych-faktur.html
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płatnika.  

Pokaż artykuł 

Księga przychodów i rozchodów: Nierzetelnej faktury VAT nie zaksięgujemy 

w kosztach podatkowych 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 18-05-2017 

Przemysław Wojtasik omawia wyrok NSA w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów w PIT 

kwot z tzw. pustych faktur (sygn. akt II FSK 896/15). Spór, którego dotyczył wyrok postał w 

wyniku przeprowadzonej u przedsiębiorcy kontroli. Organ zakwestionował kilka faktur, które 

zostały wpisane do podatkowej księgi przychodów i rozchodów uznając, że usługi, które 

dokumentują faktury, nie zostały faktycznie wykonane. WSA oddalił skargę podatnika, 

wskazując, że brak jakichkolwiek dowodów na wykonanie usług przemawia za stanowiskiem 

skarbówki i wskazanych wydatków nie można zaliczyć do kosztów. NSA potwierdził ten 

wyrok. Uznał, że podatkowa księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona 

dokładnie, a przedsiębiorca powinien właściwie dokumentować dokonywane transakcje. W 

opisanym stanie faktycznym księga prowadzona była nierzetelnie, ponieważ podstawą wpisów 

były faktury niedokumentujące rzeczywistych transakcji, które nie mogą stanowić dowodu w 

postępowaniu podatkowym, a poniesiony koszt nie może zostać zakwalifikowany jako koszt 

uzyskania przychodu. 

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

VAT: będzie ochrona dla uczciwych podatników i kodeks dobrych praktyk 
kontrolnych 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 18-05-2017 

Dobre wiadomości dla przedsiębiorców: resort finansów informuje, że opracowywany jest 

kodeks dobrych praktyk kontrolnych, a także lista czynności wskazujących na działanie 

podatnika w dobrej wierze. Monika Pogroszewska tłumaczy, że wątpliwości podatników 

wywołują regulacje, zgodnie z którymi podatnicy niedochowujący należytej staranności w 

weryfikacji kontrahenta, który okaże się nieuczciwy, nie mogą odliczyć VAT z wystawionych 

przez niego faktur. Dotychczas nie wiadomo było jednak, co dokładnie oznacza w tym 

kontekście dochowanie należytej staranności. Lista czynności, której publikację planuje 

Ministerstwo, być może rozwieje te wątpliwości. Będzie ona najprawdopodobniej zawierać 

wyliczenie okoliczności faktycznych mogących wskazywać na udział kontrahenta w procederze 

wyłudzenia podatku VAT. Kodeks dobrych praktyk kontrolnych ma natomiast zawierać zbiór 

wytycznych, które zabezpieczą prawa uczciwych podatników podczas kontroli.  

 

Pokaż artykuł 

 

DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kutnowska 1-3 
53-135 Wrocław 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni  
opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305199981-Fiskus-nie-moze-odmowic-zwrotu-nadplaty-nienaleznie-potraconych-zaliczek-na-PIT-pracownika.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305189996-Ksiega-przychodow-i-rozchodow-Nierzetelnej-faktury-VAT-nie-zaksiegujemy-w-kosztach-podatkowych.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/305189979-VAT-bedzie-chrona-dla-uczciwych-podatnikow-i-kodeks-dobrych-praktyk-kontrolnych.html

